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چکیدُ :
تبٔیٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت  ٚث ٝثیبٖ زیٍط  ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٔؿىٗ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٛي ٔٛانّی زض ٘ٓبْ قٟطؾبظی خسیس ایطاٖ
زاضای ؾبثم ٝای حسٚز  50ؾبِ ٝثٛز ٜاؾت ٔ « ٚؿىٗ » ثٖٛٙ ٝاٖ ثرف انّی  ٟٓٔ ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی زغسغٝ
ٔسیطاٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ َ ٚطاحبٖ قٟطی ثٛز ٜاؾت .لٛا٘یٗ ٔرتّف اظ خّٕ : ٝلب٘ ٖٛاضايی قٟطی َ ،طح ٞبی
آٔبز ٜؾبظی ظٔیٗ ثطای ٔؿىٗ َ ،طح خبٕٔ ٔؿىٗ ٔ ،ؿىٗ ٟٔط  ٚغیط٘ ٜیع ٔؤیس ٕٞیٗ إٞیت ٔی ثبقس .اظخّٕٝ
ؾیبؾت ٞبیی و ٝزض ثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾٗ ٝزض ظٔیٔ ٝٙؿىٗ ُٔطح قس َ ،طح ٔؿىٗ ٟٔط ثٛز و ٝثب ٞسف تبٔیٗ
ٔؿىٗ ثطای الكبض وٓ زضآٔس  ٚثب اٖتم بز ث ٝحصف وطزٖ ٞعی ٝٙظٔیٗ اظ ٞعی ٝٙؾبذت ٔؿىٗ  ٚپطضً٘ وطزٖ ٘مف
زِٚت زض ایٗ ٔیبٖ  ،ایدبز قس .أب أطٚظ ٜثب ٚخٛز ٌصقت چٙسیٗ ؾبَ اظ اخطای َطح  ٚایدبز ٔكىالتی اظ
خّٕ : ٝيٗف زض ٔىبٖ یبثی پطٚغٞ ٜب ،یىٛٙاذتی اٍِٛی َطحٖ ،سْ تٛخ ٝثٞ ٝعیٞ ٝٙبی ؾبذت ،يٗف ٘ٓبضت ٚ
وٙتطَ ویفی  ٚغیط ٜثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس و ٝایٗ َطح زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف اِٚی ٝذٛز  ٚاُ٘جبق ثب ان َٛقٟطؾبظی
٘ٛیٗ اظ خّٕ ٝتٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی  ٚضقس ٛٞقٕٙس ٘بٔٛفك ثٛز ٜاؾت.
کلوبت کلیدی :تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ،ضقس ٛٞقٕٙس قٟطی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ٔؿىَٗ ،طح ٔؿىٗ ٟٔط
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Mehr Housing Project; its compatibility with modern urban principles

Abstract:
Housing planning in Iran and provision of suitable residence for various social groups, as a
principle in Iranian urban development strategy, is more than 50 years old. Urban
managers and planners have always been pre-occupied with the issue of "urban housing".
Various laws and regulations such as urban land law, land preparation planning for
housing, housing comprehensive plan, Mehr Housing Project, etc., are indicators of the
importance of this issue. MHP was first drafted in the Fourth Development Plan with the
aim of providing housing for low income groups, with a view to omit the land price from
the total cost of housing and highlighting the role of government in this sector. Today,
however, experiences of the past years show that plan has faced obstacles in
implementation and less-successful in achieving its preliminary goals like compatibility
with modern urban principles, sustainable urban development and smart growth.
Key words: urban sustainable development, urban smart growth, housing planning, Mehr
Housing Project.
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هقدهِ:
تئٛضی قٟطؾبظی ٘ٛیٗ 1ثطپبی ٝپبیساضی ٕٛٞاض ٜثطتٛؾٗ ٝزض ٖٚثبفت  ٚقٟطؾبظی زض اضتجبٌ ثب حٞ ٝٔٛبی ٔٛخٛز
تبویس ٔی وٙس ٘ ٚیطٚی ٞسایت ٌطی ثطای تٛؾٗ ٝقٟطی زض تٕبْ ٔمیبؼ ٞب  ٚآٔیع ٜای اظ ؾجه ٞبی ٕٔٗبضی،
ضقس ٛٞقٕٙس ،قٟطؾبظی پبیساض ٔجتٙی ثط تٛؾٗ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٖٕٔٛی اؾت (.)marshall, 2003: 189
٘ٛقٟطٌطایی ؾجىی ثطای ایدبز خٛإٔ پبیساض  ٚوبضا  ٚتّفیمی اظ ؾجه ٞبی ٕٔٗبضی ،ضقس ٛٞقٕٙس قٟطی،
ٔربِفت ثب پطاوٙس ٜضٚیی ،تمٛیت قٟطؾبظی پبیساض  ٚا٘ؿبٖ ٌطا ،اذتالٌ وبضثطی ٞب ،حُٕ ٘ ٚمُ ٖٕٔٛی ٚ
پبیساض ،تٕطوع ثط فكطزٌی قٟطی  ٚتٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ٔٛخت پیسایف ٍ٘بٞی خبٕٔ ثطای ضفٕ ٔكىالت و٘ٛٙی
قٟطٞب اؾت (حبخی پٛض  ٚزیٍطاٖ.)86 :1391 ،
تبٔیٗ ٔؿىٗ ثطای الكبض وٓ زض آٔس ،خٌّٛیطی اظ اؾىبٖ غیط ضؾٕی ،وبٞف ٞعی ٝٙؾبذت  ٚتكٛیك ٔكبضوت
ثرف ذهٛنی زض ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٞب اظ خّٕ ٝؾیبؾت ٞبی اتربش ٌطزیس ٜثطای اظ ثیٗ ثطزٖ ٔكىالت قٟطی
ٔٗبنط ٔی ثبقس و ٝزض ضاؾتبی ایٗ ِٔٛفٞ ٝب  ٚؾیبیتٟب ،ؾبذت ٚاحسٞبی ثعضي ٔمیبؼ ُٔطح ٌطزیس َ ٚطح
تٗب٘ٚی ٔؿىٗ ٟٔط یىی اظ ایٗ َطح ٞب زض ثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾٗ ٝزض ظٔیٔ ٝٙؿىٗ ٔی ثبقس.
پطٚغٔ ٜؿىٗ ٟٔط ؾطآٔس ثعضٌتطیٗ حطوت زض ظٔی ٝٙؾبذت ٔؿىٗ زض ایطاٖ اؾت .ایٗ ثط٘بٔ ٝثِ ٝحبِ اثٗبز وٕی
٘ ٚیع ٞسف ٌصاضی آٖ ثطای تبٔیٗ ٔؿىٗ ٌطٞ ٜٚبی وٓ زضآٔس ٘مُُٖ ٝفی ٘ ٝتٟٙب زض ثط٘بٔٞ ٝبی تبٔیٗ ٔؿىٗ
ثّى ٝزض ثط٘بٔٞ ٝبی التهبزی زِٚت ث ٝقٕبض ٔی ضٚز .اٞساف  ٚزؾتبٚضزٞبی ٔؿىٗ ٟٔط قبُٔ انالح اٍِٛی
ٔهطف ظٔیٗ قٟطی ،افعایف تِٛیس ّٔی  ٚضقس التهبزی ،افعایف ؾُح اقتغبَ ،وٙتطَ ؾُح ٖٕٔٛی لیٕتٟب ٚ
لیٕت ٔؿىٗ ،افعایف قبذم زؾتطؾی ثٔ ٝؿىٗ ،ثٟجٛز تطاوٓ ذب٘ٛاض زض ٚاحس ٔؿى٘ٛی ،اضتمبی ٖساِت
التهبزیٌ ،ؿتطـ ا٘جٞ ٛؿبظی  ٚنٗٙتی ؾبظی  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضخی ٔی ثبقس .أب زاضای ٔكىالتی اظ خّٕٝ
يٗف زض ٔىبٖ یبثی پطٚغٞ ٜب ،یىٛٙاذتی اٍَِ ٛطحٖ ،سْ تٛخ ٝثٞ ٝعیٞ ٝٙبی ؾبذتٔ ،كىالت ٔبِی  ٚحمٛلی،
٘بوبضایی تٗب٘ٚیٟبی ٔؿىٗ خٟت اخطای َطح ،قتبثعزٌی  ٚزض ٘تید ٝيٗف ٘ٓبضت  ٚوٙتطَ ویفی ٖ ٚسْ اُ٘جبق
ثب ان َٛقٟطؾبظی ٘ٛیٗ ٔب٘ٙس تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی  ٚضقس ٛٞقٕٙس قٟطی ٔی ثبقس.

 . 1هببًی ًظری:
 1_1رٍیکرد تَسعِ پبیدار شْری:
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ض٘ٚس ثٍٟكت اختٕبٔ ثس ٖٚضقس فطاتط اظ ْطفیت حبُٔ ث ْٛقٙبؾب٘ ٝاَالق ٔی قٛز وه ٝزض آٖ پبیهساضی ظیؿهت
ٔحیُی( ثب ٞسف ثطلطاضی تٗبزَ اوِٛٛغیه) زض وٙبض پبیساضی اختٕبٖی( ثب ٞهسف ثطلهطاضی ٖهساِت اختٕهبٖی) ٚ
پبیساضی التهبزی( ثب ٞسف فطا ٓٞؾبظی ظٔی ٝٙثطای ثمهبی التههبزی) ٚخهٛز زاضز (نهطافی .)38 _44 :1379 ،زض
ٔف ْٟٛتٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ,انُالحبتی ٕٞچ ٖٛقٟط ؾجع ,قٟط لبثُ ظ٘سٌی ,قٟط چبضٜخه ,ٛقهٟط ؾهبِٓ ,قهٟط
پبیساض  ٚقٟط ٔحیُی ثٛخٛز آٔس ٜو ٕٝٞ ٝزاضای ثبض لٛی خغطافیبیی ٞؿتٙس (قىٛیی .)40 :1376 ،انه َٛتٛؾهٗٝ
پبیساض قبُٔ اضتجبٌ ثب َجیٗت ،أٙیت  ٚایٕٙی ،اضظیبثی آٌبٞی  ٚزا٘فٚ ،حست  ٚخبٕٔ ٍ٘هطی ٔهی ثبقهس( .تمهی
ظاز)73 :1379 ،ٜ
ٔجب٘ ی ٘ٓطی پبیساضی زض قٟط قبُٔ  :وبٞف آِٛزٌیٍٟ٘ ،ساضی ٔٙبثٕ َجیٗهی ،وهبٞف يهبیٗبت قهٟطی ،افهعایف
ثبظیبفتٟب ،وبٞف ا٘طغی ٔهطفیٖ ،سْ تٕطوع قٟطی  ٚوبٞف پطاوٙسٌیٟب ،ایدهبز اقهتغبَ ٔحّهی ،ؾهبذتبض اختٕهبٔ
ٔتٗبزَ ،حُٕ ٘ ٚمُ ٖٕٔٛی  ٚوبٞف تطافیه ،تٛظیٕ ٔٙبثٕ  ٚتٟی ٝغصای پبیساض ٔحّی ٔی ثبقس .ث ٝایٗ َطیهك اٚ
ثب خبیٍعیٙی ٔٙبثٕ ٛ٘ ٚؾبظی آٟ٘ب ،اتربش ؾیبؾت وبضثطی نحیح ٔ ٚحبفٓت اظ ظٔیٗ ثب ٔی ضٚز; ثب٘یب ثب تٛخ ٝثٝ
ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ٘ ٚبحی ٝای  ٚؾبٔب٘سٞی فًهب ،تٛؾهٗ ٝپبیهساض قهٟطی حبنهُ ٔهی قهٛزBrehany& ( .
(Herbert, 1992; ) Edward, 1991: pp 210_223) ,)Rockwook, 1994: pp. 159_160
)pp.177_181
ٕٟٔتطیٗ ضاٞىبضٞبی ٔٛضز تٛافك اوثطیت نبحت ٘ٓطاٖ زض ثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚسیطیت قٟطی ث ٝؾٛی قٟط پبیساض ضا
ٔی تٛاٖ ٔٛاضز ظیط زا٘ؿت:
 وبٞف اتىب ث ٝذٛزض ( ٚثٚ ٝیػ ٜذٛزضٞٚبی قرهی) زضخبثدبیی
 افعایف فكطزٌی وبِجسی  ٚتٛؾٗ ٝقٟطی
 حفبْت  ٚاحیبی ٘ٓبْ ٞبی َجیٗی زض قٟط ُٙٔ ٚم ٝپیطأ ٖٛآٖ
 وبٞف ٔهطف ٔٙبثٕ  ٚتِٛیس آِٛزٌی زض قٟط ُٙٔ ٚمٔ ٝطث ٌٛث ٝآٖ
 ثٟجٛز ظیؿت پصیطی اختٕبٖبت قٟطی
 پبیٙسٌی  ٚتمٛیت التهبز قٟطی
 انالح ٘ٓبْ ازاضی  ٚحىٕطا٘ی قٟطی (نطافی.(10-12 : 1379 ،
ایس ٜی افعایف تطاوٓ قٟطی  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ زض ؾبٔب٘سٞی قٟطی اظ ایسٞ ٜبی تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ٔی ثبقس وٝ
ؾٗی زاضز ثب تح َٛزض ٖٙبنط فطْ وبِجس قٟط ،ظٔی ٝٙپبیساضی ثیكتط آٖ ضا فطا ٓٞؾبظز( پٛضٔحٕسی .)92 :1382،ثٝ
اؾتٙبز تحمیمبت ا٘دبْ قس٘ ٚ ٜتبیح وٙفطا٘ؽ ٞبی خٟب٘ی ٔحیٍ ظیؿت ،زض تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ثط ٔٛاضزی ٘ٓیط
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وبضثطی فكطز ٚ ٜوبضا اظ ظٔیٗ ،تىی ٝوٕتط ثط اتٔٛجیُ ،وبضایی زض اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕٔ ،ؿىٗ ٔ ٚحیٍ ٔؿى٘ٛی
ٔٙبؾت ،التهبز پبیساض ٔ ،كبضوت ٔطزْ  ٚاوِٛٛغی اختٕبٖی  ٚزض ٟ٘بیت احیبی ؾیؿتٓ ٞبی َجیٗی تبویس ٔی قٛز
( ثحطیٙی.)51_47 :1380 ،

 1_2رشد َّشوٌد شْری:1
ایس ٜقٟط فكطز ٜاظ ٘ٓط تبضیریٚ ،اوٙكی ث ٝض٘ٚس تٛؾٗ ٝپطاوٙس ٚ ٜوٓ تطاوٓ قٟطی 2زض وكٛضٞبی تٛؾٗ ٝیبفتٝ
اؾت و ٝثب ٚیػٌیٟبی ٘ٓیط تطاوٓ پبییٗ ٔىبٟ٘بی ؾى٘ٛت  ٚاقتغبَ ،تفىیه ّٖٕىطزی فًبی قٟطی ،تبویس ثط
اؾتفبز ٜاظ اتٔٛجیُ زض حُٕ ٘ ٚمُ قٟطی  ٚفكبض ثط ٔحسٚزٞ ٜبی ٔتطٚپّی خٟت ضقس  ٚخسایی ٌعیٙی اختٕبٖی
ٕٞطاٞی ٔی وٙس ( .(Johnson, 2001: p 721
ضقس ٛٞقٕٙس قٟطی ثط ضقس ٖٕٛزی قٟط  ٚث ٌٝ٘ٛ ٝای فكطزٔ ٚ ٜهطف ثٟی ٝٙا٘طغی ٞب تبویس زاضز .قٟط فكطزٜ
قٟط ی اؾت و ٝزضآٖ ؾبذتٕبٟ٘ب ث ٝنٛضت ضزیفی  ٚفكطز ٜزض وٙبض  ٓٞلطاض ٌطفت ٝا٘س .زض ایٗ اٍِ ،ٛتطاوٓ قىّی
ٔٗمُٙٔ ٚ َٛمی زاضز ،فًبٞبی قٟطی اظ ّٖٕىطزٞبی ٔرتّفی تّفیك یبفت ٚ ٝظ٘سٌی قٟطی ثیف اظ آ٘ى ٝثط
اؾتفبزٔ ٜفطٌ اظ اتٔٛجیُ اؾتٛاض ثبقس ٔجتٙی ثط ؾیؿتٕٟبی پیبز ٚ ٜحُٕ ٘ ٚمُ ٖٕٔٛی اؾت .زض اٍِٛی قٟط
ٛٞقٕٙس ٖال ٜٚثط فكطزٌی وبِجس ،ثط وبضثطیٟبی ٔرتٍّ زض فًبٞبی قٟطی  ٚتّفیك فطْ ّٕٖ ٚىطز تبویس ٔی ٌطزز
).)Edwards, 1999: 167_168
َطاحبٖ قٟط فكطزٛٞ( ٜقٕٙس) ٔسٖی ٔٙبفٕ ظیط ثطای قٟط فكطز ٜزض ؾبٔب٘سٞی تطاوٕٟبی قٟطی ٞؿتٙس:
ٔ .1تطاوٓ ؾبظی تٛؾٗٛٔ ٝخت وبٞف ٌؿتطقٟبی فیعیىی  ٚزض ٘تیدٔ ٝهطف وٕتط ظٔیٗ ٙٔ ٚبثٕ زیٍط ٔی
قٛز.
 .2تطاوٓ ٞبی ثب ی ٔؿى٘ٛی أىبٖ ؾى٘ٛت تٗساز ثب ی اظ خٕٗیت زض ُٔٙم ٝای ٔحسٚز ضا فطا ٓٞؾبذت،ٝ
ٔٛخت افعایف ثطذٛضزٞبی اختٕبٖی ٔی ٌطزز.
 .3زض فطایٙس ٔتطاوٓ ؾبظیٔ ،هطف ؾٛذت  ٚذطٚج ٌبظٞبی ًٔط وٕتط قس ،ٜفًبی قٟطی اظ ِحبِ
ٔهطف ا٘طغی وبضآٔستط ٔی قٛز.
 .4زِٚتٟب زض تطاوٓ ٞبی ثب تط ٔی تٛا٘ٙس ؾطٚیؿٟبی اؾبؾی ضا ثب وبضایی ثیكتط اضائ ٝزاز ،ٜاتالف ٔٙبثٕ ضا ثٝ
حسالُ ثطؾب٘ٙس.

Urban Smart Growth
Urban Sprawl
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خٟت ٘یُ ث ٝاٞساف قٟط فكطز ،ٜفطآیٙسی ث ٝوبض ٌطفتٔ ٝی قٛز و ٝث ٝآٖ ٔتطاوٓ ؾبظی /افع ٖٚؾبظیٌ 1فتٔ ٝی
قٛز ٖ ٚجبضت اؾت اظ ٔدٕ ٖٝٛاؾتطاتػی ٞبیی خٟت ؾبذت  ٚؾبظ یب اؾتفبز ٜثؿیبض ٔتطاوٓ اظ یه ُٔٙم .ٝایٗ
فطایٙس قبُٔ ز ٚثرف افع ٖٚؾبظی ٔ ٚتطاوٓ ؾبظی زض ٔٙبَك ؾبذت ٝقس ٚ ٜافع ٖٚؾبظی ٔ ٚتطاوٓ ؾبظی زض
فٗبِیتٟب ٔی ثبقس .ضقس ٛٞقٕٙس قٟطی ث ٝز٘جبَ اؾتفبزٔ ٜرتٍّ اظ ظٔیٗ ٞبی قٟطی ،زؾتطؾی پیبز ٚ ٜزٚچطذٚ ٝ
وبٞف اؾتفبز ٜاظ اتٔٛجیُ  ٚایدبز فًبٞبی ظ٘س ٚ ٜفٗبَ ٔی ثبقس ( پٛضٔحٕسی.)96_94 :1382 ،
 1-3تئَری ًَ شْرگرایی:2
٘ ٛقٟطؾبظی و ٝزض ظثبٖ فبضؾی ثٗٔ ٝبزِٟبیی چ ٖٛقٟطؾبظی خسیس یهب قهٟطٌطایی خسیهس ٘یهع ثطٌطزا٘هس ٜقهسٜ
اؾت .خٙجكی زض ایبِت ٔتحس ٜزض ٘مس ٘ٓطیٞ ٝبی ٔسض٘یؿتی قٟطؾبظی ثط يطٚضت ظ٘سٍ٘ ٜبٞساقتٗ  ٚثهبظ ظ٘هسٜ
ؾبظی ٔحّٞ ٝب  ٚإٞیت آٟ٘ب زض حفّ حیبت پٛیبی قٟطی تبویس ثؿیبض زاضز  ٚزض ثبض ٜی ٞهسایت  ٚضقهس حٔٛهٝ
قٟطی زض لبِت ذّك قٟطٞب ٔ ٚدتٕٕ ٞبی وٛچه ٘یع ٔی ثبقس ،وٌ ٝؿتطـ قٟطٞب ضا ث ٝچبِف ٔی ذٛا٘س .ایهٗ
ٌطایف زض َطح پیكٟٙبز ث ٝاحیبی اٍ٘بضٞ ٜبی ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی و ٝزض اٚایُ لطٖ  20قىُ ٌطفتٙهس ،اؾهت .أهب
ثطای پبؾرٍٛیی ث ٝاٍِٞٛبی ظ٘سٌی ٔسضٖ اُ٘جبق یبفت ٝا٘س  ٚث ٝقست ث ٝاٟ٘ب اتىب زاض٘هس  ٚزض ٘مهس ٘ٓطیهٞ ٝهبی
ٔسض٘یؿتی قٟطؾبظی ٔی ثبقس .انٔ ٚ َٛفبٞیٓ پبی ٝایٗ ٘ٓطی ٝزض آٔطیىب  ٚؾپؽ زض اٍّ٘ؿتبٖ تٗطیف قس ٜاؾت.
قٟط ٌطایبٖ خسیس ثطای َطاحی قٟطی ثٌ٘ٛ ٝبٌ٘ٛی ؾبذتٕبٟ٘ب ،وبضثطی ٞبی ٔرتٍّٔ ،ؿهىٗ ثهطای ٌهطٞ ٜٚهبی
ٔرتّف زضآٔسی ،ثطتطی  ٚتٛخ ٝذبل ث ٝحٛظٕٖٔٛ ٜی تبویس زاض٘سٕٟٔ .تطیٗ نبحت ٘ٓط ایٗ خٙجف یٗٙی خیٗ
خبوٛثع ٘ ) 1961( 3رؿتیٗ ا٘تمبزٞبی خسی ضا ث ٝقٟطؾبظی ٔسضٖ ٚاضز ؾبذت ،أب ٔٗطٚفتطیٗ ایٗ خٙجف اظ آغبظ
ز 1980 ٝٞض ٚث ٝافعایف ثٛز ٜاؾت .قٟطٌطایی خسیس ٔب٘ٙس ثؿیبضی اظ خٙجف ٞبی آضٔهبٖ ٌطایب٘ه ٝثط٘بٔه ٝضیهعی
قٟطی ،یه فطو ُٔٙمی ضا ثىبض ٔی ثٙسز و ٝتغییطات زض تطویت  ٚؾبذت ٔحیٍ ٔی تٛا٘هس یهه ٘ه ٔٛذهبل ٚ
ٚیػ ٜای اظ قٟط٘ٚساٖ ضا ثٛخٛز آٚضز.
قٟط ٌطایی خسیس اظ تى ٝتى ٝقسٖ فیعیىی  ٚوبِجسی  ٚا٘فىبن ّٖٕىطزی اختٙبة ٔهی ٕ٘بیهس .ایهٗ پهبضازایٓ زض
ٔٗٙب ؾبذتبضٌطا اؾت ظیطا اضتجبٌ ؾبذتبضی ثیٗ ضفتبض اختٕبٖی  ٚقىُ وبِجسی ضا تطٚیح ٔی ٕ٘بیس ٔ ٚسٖی اؾهت
وَ ٝطاحی ذٛة ٔی تٛا٘س اثطات ٔثجت  ٚلبثُ ؾٙدكی ضٚی حؽ ٔىبٖ  ٚحؽ تّٗهك اختٕهبٖی زاقهت ٝثبقهس (
ٖجساِٟی ٟٔط 35 :1389 ،تب .)38
ان َٛقٟطؾبظی ٘ ٛقبُٔ ٔٛاضزی ٔی ثبقس اظ خّٕ :ٝلبثّیت پیبز ٜضٚی_ اضتجبٌ پصیطی_ وبضثطی ٞبی ٔرتّف ٚ
ٔتٔ _ٔٛٙؿىٗ ٔرتٍّ_ ٕٔٗبضی َ ٚطاحی قٟطی ثب ویفیت (تبویس ثط ظیجبیی ،آؾبیف ا٘ؿبٖ  ٚذّك حؽ ٔىبٖ)_
تطاوٓ افعایف یبفت _ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٛٞقٕٙس_ پبیساضی_ وبضایی ا٘طغی_ ثب ثٛزٖ ویفیت ظ٘سٌی (ٖجسِّٟی ٟٔط،
.)47 ،1390
1

Intensification/ Densification
New Urbanism Theory
3
Jane Jacobs
2
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ثی ٔىبٖ ثٛزٖ حٞ ٝٔٛبی ٔسضٖ٘ ،بثٛزی قٟطٞبی ٔطوعی ،افعایف تجٗیى ٘ػازی  ٚؾُح زضآٔسٞب ،آؾیجٟبی ٚاضز
ثط ٔحیٍ ظیؿت (آض٘تٚ )1: 1387،ايح اؾت و ٝپیىبٖ ا٘تمبزات قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ٔتٛخٖٛ ٝأُ ٘بپبیساضی
قٟطٞبؾت ،وٕٖ ٝستب اظ ٘تبیح ٔٙفی ٔسض٘یؿٓ ثٛز .قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ثطپبی ٝپبیساضی ٕٛٞاض ٜثطتٛؾٗ ٝزض ٖٚثبفت ٚ
قٟطؾبظی زض اضتجبٌ ثب حٞ ٝٔٛبی ٔٛخٛز تبویس ٔی وٙس .قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ٘یطٚی ٞسایت ٌطی ثطای تٛؾٗٝ
قٟطی زض تٕبْ ٔمیبؼ ٞب  ٚآٔیع ٜای اظ ؾجه ٞبی ٕٔٗبضی ،ضقس ٛٞقٕٙس ،قٟطؾبظی پبیساض ٔجتٙی ثط تٛؾٗٝ
حُٕ ٘ ٚمُ ٖٕٔٛی اؾت ( .)marshall, 2003: 189قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ثبظٌكتی ثٙٞ ٝط ؾبذتٗ ٔىبٟ٘بؾت ٚ
ذٛاؾتبض ثبظٌكت ث ٝثط٘بٔ ٝضیعی ؾٙتی قٟطٞب اؾت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت و ٝیىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ ضٚیىطزٞبی
ثط٘بٔ ٝضیعی َ ٚطاحی قٟطی لطٖ اذیط اؾت (آض٘ت  ٚزیٍطاٖٛ٘ .)6 :1387 ،قٟطٌطایی یه ؾجه ٘ _ٛؾٙتی
ثطای ایدبز خٛإٔ پبیساض  ٚوبضا  ٚتّفیمی اظ ؾجه ٞبی ٕٔٗبضی ،ضقس ٛٞقٕٙس قٟطیٔ ،ربِفت ثب پطاوٙس ٜضٚیی،
تمٛیت قٟطؾبظی پبیساض  ٚا٘ؿبٖ ٌطا ،اذتالٌ وبضثطی ٞب ،حُٕ ٘ ٚمُ ٖٕٔٛی  ٚپبیساض ،تٕطوع ثط فكطزٌی
قٟطی  ٚغیطٛٔ ٜخت پیسایف ٍ٘بٞی خبٕٔ ثطای ضفٕ ٔكىالت و٘ٛٙی قٟطٞب اؾت (حبخی پٛض  ٚزیٍطاٖ،
.)86 :1391
ً 1_4قش دٍلت در تبهیي هسکي عوَهی:
ٔؿىٗ ٘یبظ اِٚی ٝثكط  ٟٓٔ ٚتطیٗ وب یی اؾت و ٝتبٔیٗ آٖ ،ؾٕٟی اظ زضآٔس ٖبٔٔ ٝطزْ ضا ث ٝذٛز ٔكغٔ َٛی
زاضز ،ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٛ٘ ٝؾب٘بت لیٕتی غیط ٕٔٗ َٛزض ایٗ ثرف و ٝثٚ ٝفٛض زض تدطث ٝوكٛضٞب ٘یع یبفت ٔی قٛز،
ثبٖث حصف لكط ثب زضآٔس ٔتٛؾٍ  ٚيٗیف خبٔٗ ٝاظ ظٔط ٜتمبيبی ٔٛثط قس ٚ ٜثًٗب "زؾتطؾی ثٔ ٝؿىٗ
ٔٙبؾت ضا ث ٝیه آضظٚی زؾت ٘یبفتٙی ٔجسَ ٔی ؾبظز .ثطایٗ اؾبؼ زض پبض ٞبی اظ ٔٛاضز حٛظ ٜتبٔیٗ  ٚتٛظیٕ
ٔؿىٗ ثٛٔ ٝئ ٚ ٔٛهساق قىؿت ثبظاض ثسَ قس ٚ ٜيطٚضت زذبِت زِٚت ضا ٔؤوس ٔی ؾبظز .يطٚضت
زذبِت زِٚت زض أط تأٔیٗ ٔؿىٗ ٔؿئّ ٝای پصیطفت ٝقس ،ٜثسیٟی ٚغیط لبثُ ا٘ىبض اؾت .زِٚت ٞب ثٛٓٙٔ ٝض
ثطلطاضی ثجبت زض ؾیؿتٓ ٞبی تأٔیٗ ٔبِی  ٚایدبز اقتغبَ زض ثرف ؾبذت  ٚؾبظ ٘بٌعیط اظ تٛخ ٝثٔ ٝم ِٝٛتأٔیٗ
ٔؿىٗ ٔی ثبقٙس .ثبیس تٛخٕٛ٘ ٝز و ٝالكبض وٓ زضآٔس ث ٝزِیُ اذتهبل ؾ ٟٓثیكتطی اظ زضآٔس ثطای ٔؿىٗ،اظ
٘ٛؾب٘بت لیٕت ثیكتطیٗ ُِٕ ٝضا ٔی ثیٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ظْ اؾت ؾیبؾت ٞب ث ٌٝ٘ٛ ٝای تسثیط ق٘ٛس و ٝفكبض
تٛضٔی ٔعثٛض ثط ایٗ لكط ث ٝحسالُ وبٞف یبثس .اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی ٘ٛیٗ تبٔیٗ ٔبِی ثب ٞسف تمّیُ فكبضٞبی
ٔطث ٌٛث ٝثبظپطزاذت الؿبٌ  ٚؾیبؾت ٞبی ٔطث ٌٛثٚ ٝاٌصاضی ظٔیٗ  ٚتطاوٓ ؾبذتٕب٘ی ثب ٞسف وبٞف ٞعیٝٙ
تٕبْ قس ٜاظ خّٕ ٝضا ٜوبضٞبی پصیطفت ٝقس ٜزض تٕبٔی وكٛضٞب ثٛٓٙٔ ٝض وٕه ث ٝالكبض يٗیف خبٔٗ ٝاؾت .ایٗ
زض حبِی اؾت و ٝزض وكٛضٔب تبو ٖٛٙایٗ اثعاضٞب یب تٗطیف ٘كس ٜا٘س  ٚیب زض نٛضت ٚخٛز اظ آٟ٘ب اؾتفبز ٜقبیؿتٝ
٘كس ٜاؾت( .احٕسی.)41_63 :1387 ،
 .2شْرسبزی ًَیي:
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قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ،یه خٙجف ضٚقٙفىطی زض ٔیبٖ ٕٔٗبضاٖ َ ٚطاحبٖ اؾت و ٝزض ثطاثط ضقس ٙٞدبضٌ ٝ٘ٛی
اٍِٞٛبی خبٔٗٔ ٝب لطاض ٌطفت ٝاؾت ( ٔبضن ٌٛتسیٙط .)http://anthropology.ir/node ،تفىط قٟطؾبظی
٘ٛیٗ زض ٚالٕ ٖ٘ٛی ٚاوٙف ٕٔٗبضاٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ ث ٝتٛؾٗ ٝثٌ ٓٞ ٝؿیرت ٝحٞ ٝٔٛب ثٛزٍ٘ .طـ قٟطؾبظی
٘ٛیٗ ثب حطوتی ًٟ٘ ٚتی ض ٚث ٝضقس اظ ؾٛی ٕٔٗبضاٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ٘ ،یع ثٍٙبٞ ٜبی تٛؾٗ ٝثط اؾبؼ انٚ َٛ
لٛا٘یٗ ٕٔٗبضی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی و ٝثب  ٚ ٓٞزضوٙبض  ٓٞوبض ٔی وطز٘س ،ثطای ؾبذت یه ٔمیبؼ ا٘ؿب٘ی ٔ ٚدٕٖٝٛ
ٞبی لبثُ پیبز ٜضٚی پبیٌ ٝصاضی قس (اؾتٛتٛیُ .)2004 ،قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ضا ٖ٘ٛی حطوت َطاحی قٟطی ٔی
زا٘ٙس و " ٝزض اٚایُ  ٚ 1990ز 1980 ٝٞثٔ ٝطحّْٟٛ ٝض ضؾیس" ٔحّٞ ٝبی قٟطؾبظی ٘ٛیٗ لبثُ پیبز ٜضٚی ٚ
قبُٔ َیف ٚؾیٗی اظ ٔكبغُ ٔ ٚؿبوٗ اؾت .ثٙبثطایٗ قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ثطآیٙسی اظ ٕٔٗبضی ؾٙتی  ٚثركٟبی اظ
ٕٔٗبضی ٔسضٖ اؾت  ٚضز ٔفٟٔٛی وّی ث ٝوبضٌیطی ایسٞ ٜبی ثط٘بٔ ٝضیعی لسیٓ  ٚؾٙتی ٔ ٚتٙبؾت وطزٖ آٟ٘ب ثب
قٟطٞبی تٛؾٗ ٝیبفت ٝأطٚظ ٔی ثبقس (فٛاز ٔطٖكی)2: 1385،
قٟط ؾبظی ٘ٛیٗ ؾبذتٗ  ٚتطٔیٓ خٛأٗی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب وبضثطی ٔرتٍّ ,فكطز ,ٜلبثُ پیبز ٜضٚی  ٚپٛیب وٕٞ ٝب٘ٙس
تٛؾٗٞ ٝبی ٔطؾ ْٛاظ ا خعا ٔكبث ٝتكىیُ قس ،ٜأب زض یه ٔسَ وبّٔتط ٌطز  ٓٞآٔس ٜا٘س ،ضا زض فطْ خٛإٔ وبُٔ
تطفیٕ ٔی ثركس (ٔٛؾٛیبٖ .)1384 ،قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ِٔٛفٞ ٝبی تبضیری َطاحی قٟطی زض خٟت
ایدبز  ٚخبیٍعیٗ ٔدٕٞ ٖٝٛبی لسیٕی ٘یؿت ثّىٖٛ٘ ٝی ثط٘بٔ ٝضیعی ٔتٙبؾت ٘ ٚیع ٔتٗبزَ زض تٛؾٗٔ ٝكبغُ ٚ
ٚاحسٞبی ٔؿى٘ٛی اؾتٛٔ .اضز زیٍطی ٘ٓیط ذیبثبٟ٘بی ایٕٗ  ٚؾبذتٕبٟ٘بی ؾجع ،احیبء تبضیری ،اضتجبٌ  ٚاتهبَ
تطافیه ؾٛاض ٚ ٜپیبز ٚ ٜؾیؿتٕٟبی حُٕ ٘ ٚمُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ظٔط ٜایٗ ٍ٘طـ قٟطؾبظی اؾت .قٟطؾبظی ٘ٛیٗ
تحت ٖٙبٚیٗ زیٍطی ٘ٓیط َطاحی ؾٙتی ٘ ،ٛتٛؾٗ ٝحُٕ ٘ٚمُ ٕٞؿبظ ،تٛؾٗٚ ٝاحسٞبی ٕٞؿبیٍی (ٔحّٞ ٝبی
ؾٙتی) ٘یع زض ٘مبٌ ٔرتّف خٟبٖ زض حبَ اخطا  ٚیب ثطضؾی ُٔ ٚبِٗٔ ٝی ثبقس (فٛاز ٔطٖكی)3: 1389 ،
 .3هسکي هْر:
َطح ٔؿىٗ ٟٔط ،اظ خّٕ ٝؾیبؾت ٞبیی اؾت و ٝزض ثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾٗ ٝزض ظٔیٔ ٝٙؿىٗ ُٔطح قس .ثٙس (( ز ))
تجهط 6 ٜلب٘ ٖٛثٛزخ ٝؾبَ  1386وُ وكٛض ثط تبٔیٗ ٔؿىٗ ٔٙبؾت ثطای آحبز ّٔت ث ٝذهٛل الكبض وٓ
زضآٔس  ٚاظ ؾٛیی ثطای ایدبز اقتغبَ  ٚضقس التهبزی ٔی ثبقس .زض ٟ٘بیت زض تبضید َ 1387ی ٔهٛثٞ ٝیئت
زِٚت زض قٟطٞبی ظیط ٘ 25000فط خٕٗیت السأبت ٔطث ٌٛثٔ ٝؿىٗ ٟٔط ث ٝلبئٓ ٔمبٔی ٚظاضت ٔؿىٗ ٚ
قٟطؾبظی ثٟٖ ٝس ٜثٙیبز ٔؿىٗ ا٘مالة اؾالٔی لطاض زاز ٜقس. (www.maskanmehr.net) .
ؾیبؾت ٔؿىٗ ٟٔط ثٛٓٙٔ ٝض ایدبز ظٔی ٚ ٝٙثؿتطؾبظی ٔٙبؾت خٟت تبٔیٗ ٔؿىٗ  ٚزض ضاؾتبی حه َٛثٝ
ٖساِت اختٕبٖی  ٚتٛإ٘ٙسؾبظی ٌطٞ ٜٚبی وٓ زضآٔس ،تمٛیت ٘مف حبوٕیتی زِٚت زض أط تبٔیٗ ٔؿىٗ ثب
ضٚیىطز تمٛیت تٗب٘ٚی ٞبی ٔؿىٗ  ٚذیطیٗ ٔؿىٗ ؾبظ ،حهٔ َٛسیطیت یىپبضچٙٔ ٚ ٝؿدٓ ،ظٔی ٝٙوبٞف ؾٟٓ
ظٔیٗ زض لیٕت تٕبْ قسٚ ٜاحس ٔؿى٘ٛی  ٚحٕبیت ٞ ٚسایت ا٘ج ٜٛؾبظی ،یح ٝؾبٔب٘سٞی  ٚحٕبیت اظ تِٛیس ٚ
ٖطئ ٝؿىٗ ثب پیكٟٙبز ٚظاضت ٔؿىٗ  ٚقٟطؾبظی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔتِٛی ثط٘بٔ ٝضیعی ٔؿىٗ ٞ ٚسایت ثرف ٔؿىٗ
تٟی ٚ ٝزض اضزیجٟكت  1386ث ٝتهٛیت ٞیئت ٚظیطاٖ ضؾیس و ٝثٖٛٙ ٝاٖ یه ثط٘بٔ ٝفطازؾتی٘ ،مف غیط لبثُ
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ا٘ىبضی زض ؾبذتبض  ٚاؾترٛاٖ ثٙسی قٟطٞب ثب تٛخ ٝث ٝحبزتط قسٖ ٔٛي ٔٛوٕجٛز ٌ ٚطا٘ی ٔؿىٗ زض وكٛض ٚ
ثٛیػ ٜزض ٞطٞبی ثعضي  ٚافعایف وٓ ؾبثم ٝلیٕت آٖ زاقت ٝاؾت (ایعزفط.)51 :1391 ،
 3_1اّداف ٍ دستبٍردّبی هسکي هْر:
اٞساف  ٚزؾتبٚضزٞبی ٔؿىٗ ٟٔط قبُٔ انالح اٍِٛی ٔهطف ظٔیٗ قٟطی ،افعایف تِٛیس ّٔی  ٚضقس التهبزی،
افعایف ؾُح اقتغبَ ،وٙتطَ ؾُح ٖٕٔٛی لیٕتٟب  ٚلیٕت ٔؿىٗ ،افعایف قبذم زؾتطؾی ثٔ ٝؿىٗ ،ثٟجٛز
تطاوٓ ذب٘ٛاض زض ٚاحس ٔؿى٘ٛی ،اضتمبی ٖساِت التهبزی ،اضتمبی ویفیت ؾبذتٌ ،ؿتطـ ا٘جٞ ٛؿبظی  ٚنٗٙتی
ؾبظی  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی ذبضخی ٔی ثبقس .پطٚغٞ ٜبی َطح ٔؿىٗ ٟٔط تٛضْ ٔؿىٗ ضا وٙتطَ وطز ٚ ٜثبٖث تٗبزَ
ثبظاض ٔؿىٗ ٔی قٛز (ایعزفط.)52 :1391 ،

 3_2هشکالت طرح هسکي هْر:
َ طح فبلس تٗطیف زضؾتی اظ ثبظاض ٔربَت اؾت .چطا وٞ ٝسف اٖالٔی َطح ،پبییٗتطیٗ ز ٚزٞه زضآٔسی
اؾت ،حبَ آ٘ى ٝاظ ٔتمبيیبٖ ذٛاؾتٔ ٝیقٛز و ٝچیعی زض حسٚز یه چٟبضْ ٞعی ٝٙتٕبْ قس ٜضا پطزاذت
وٙٙس و ٝپطٚايح اؾت ذبضج اظ ٚؾٕ ٔبِی آٟ٘ب اؾت.
 ظٔیٗٞبی اذتهبنی ث ٝپطٚغٞ ٜب اغّت زض ذبضج اظ قٟطٞب  ٚفبلس أىب٘بت  ٚذسٔبت قٟطی اؾت.
 اظخّٕٔ ٝىبٖٞبیی ؤ ٝؿىٗ ٟٔط زض آٖ ؾبذتٔ ٝی قٛز قٟطٞبی خسیس اؾتٔ .كىُ خسی ؤ ٝؿىٗ ٟٔط
ثطای قٟطٞبی خسیس ایدبز ٔی وٙس ُِٕٝ ،ظزٖ ث ٝت ٔٛٙاختٕبٖی آٖ اؾتٔ .كىُ زیٍط ٖسْ آٔبزٌی آٟ٘ب
ثطای تبؾیؿبت ظیطثٙبیی اظ خّٕ ٝزؾتطؾی ث ٝآة ثطای خصة یىجبض ٜچٙیٗ خٕٗیتی اؾت( آذ٘ٛسی:1390 ،
(www.aftabnews.ir ()3
٘ بٕٞبٍٙٞی زض ظیطؾبذت ٞب ٔكىّی اؾبؾی ٔ :كىُ ظیطؾبذت ٞب ٕٞ ٚب٘ ًٙٞجٛزٖ زؾتٍبٞ ٜبی ٔرتّف
ثب ا٘ج ٜٛؾبظاٖ ٚخٛز زاضز (.)www.asriran.com
 اٍِٛی ٕٞؿبیٍی حبنُ قس ٜاظ ایٗ ؾبذت  ٚؾبظ فبلس تَ ٔٛٙجمبت اختٕبٖی ٔ ٚؿتٗس ا٘ٛأ
٘بٙٞدبضیٞبی اختٕبٖی اؾت.
 ضٚـ اخطایی وَ ٝطح ٔؿىٗ ٟٔط زض پیف ٌطفت ٝاؾت ٔٛخت ٔیقٛز ٖطي ٚ ٝتمبيبی ثبظاض ٔؿىٗ ثب ٓٞ
تاللی پیسا ٘ىٙس چٖ ٖٛطي ٝزض یهخب  ٚتمبيب زض خبی زیٍطی اظ ثبظاض اؾت.
ٔ یعاٖ اثط ٌصاضی آٖ زض ثبظاض ٔؿىٗ ثؿیبض ٔحسٚز اؾتّٖ .ت انّی آٖ  ٓٞوٕجٛز ُّٔٛثیت آٖ ثطای
ٔربَجبٖ ٌعیٙف قسٟ٘ ٜبیی َطح اؾت .زض ٚالٕ ٔؿىٗ ؾبذت ٝقس ٜثب ٘ح ٜٛؾى٘ٛت  ٚظ٘سٌی ٔطزْ
ٕٞب٘ ًٙٞیؿت ( آذ٘ٛسی(www.aftabnews.ir ()3 :1390 ،
اظ ؾٛیی زیٍط ٘مس ؾبظٔبٖ ٟٔٙسؾی ؾبذتٕبٖ فبضؼ زض ٔٛضز َطح ٔؿىٗ ٟٔط ث ٌٝ٘ٛ ٝای زیٍط حبئع إٞیت
اؾت:
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 هکبى یببی پرٍشُ ّبی هسکي هْرٔ :ىبٖ یبثى پطٚغٞ ٜبی ؾبذتٕب٘ی َطح ٔؿىٗ ٟٔط اظ خٟبت ٔرتّف
ٔرهٛنبً ٔٛلٗیت  ٚفبنّ ٝاظ قٟط  ٚظیطؾبذت ٞب ثبیؿتی زلت ظْ ضا زاقت ٝثبقسٔ .ىبٖ یبثى اضايى
خٟت اخطاى َطح ٔؿىٗ ٟٔط ثبیؿتى ث٘ ٝىت ٝاؾبؾى فٛق و ٝافعایف ٔحسٚز ٜقٟطٞب ٞعیٞ ٝٙبى
ؾٍٙیٗ ٌ ٚب ٜتجٗبت خجطاٖ ٘بپصیطى ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضز تٛخٕ٘ ٝبیس .ثٙبثطایٗ افعایف ؾُح ٔحسٚز ٜقٟطٞب
ثٛیػ ٜزض قٟطٞبى ثعضي ٔ ٚیب٘ى زض وٛتبٔ ٜست ث ٝضقس غیطَجیٗى قٟطٞب ٔى ا٘دبٔس  ٚلُٗبً تٛؾٗٝ
پبیساض قٟطى ٔحمك ٕ٘ى ٌطزز.
 تبهیي زیرسبخت ّب  :اظ ؾٛى زیٍط افعایف ٞعی ٝٙتبٔیٗ ظیطؾبذت ٞبى زض ٔٙبَك اِحبلى زض حسٚز9
ثطاثط ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثبفت لسیٓ ٔى ثبقس ٞ ٚعیٞ ٝٙبى آٔبز ٜؾبظى ٘یع زض حسٚز  1,7ثطاثط ثبفت لسیٓ
ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت .و٘ ٝتید ٝؾیبؾت تٛؾٗ ٝزض٘ٚى  ٚاؾتفبز ٜاظ لبثّیت ٞبى تٛؾٗٔ ٝؿى٘ٛى زض
ٔحسٚز ٜقٟطٞب اختٙبة ٘بپصیط اؾتٔ .تأؾفب٘ ٝثٓ٘ ٝط ٔى ضؾس ثرف لبثُ تٛخٟى اظ ٔتمبيیبٖ ٔؿىٗ
ٟٔط اظ ؾبوٙیٗ ٔٙبَك ثبفت فطؾٛز ٚ ٜاؾىبٖ غیطضؾٕى ٔى ثبقٙس و ٝثبتٛخ ٝث ٝؾیبؾت ٞبى اذیط
ؾبٔب٘سٞى ٛ٘ ٚؾبظى زض ایٗ ٔٙبَك ا٘تٓبض پسیسٛ٘ ٜؾبظى زض ثبفت فطؾٛز ٜقٟطى ثب چبِف ضٚثطٌ ٚطزز
(تًبز ؾیبؾت تٛؾٗ ٝزض٘ٚى ثب تٛؾٗ ٝثیط٘ٚى قٟطٞب) .تٕطوع الكبض وٓ زضآٔس زض ؾى٘ٛتٍبٞ ٜبى ٔعثٛض
ثَٛ ٝض ذٛزثرٛز ٔب٘ٗى خٟت تٛؾٗ ٝاظ اثٗبز ٔرتّف اختٕبٖى فطٍٙٞى وبِجسى ؾبوٙیٗ ضا ثٕٞ ٝطاٜ
ذٛاٞس زاقت .ثٙبثطایٗ تٛظیٕ خٕٗیت ٔٛضز ثط٘بٔ ٝضیعى زض پ ٟٝٙقٟط فطنت ظْ ضا ثٛٓٙٔ ٝض اضتمب
قطایٍ ذهٛنبً اختٕبٖى فطأ ٓٞى ؾبظز.
 عدم تَجِ بِ ّسیٌِ ّبی سبخت :زض قٟطٞبى وٛچه لیٕت ظٔیٗ ؾ٘ ٟٓبچیعى اظ لیٕت تٕبْ قسٜ
ؾبذتٕبٖ ٔى ثبقس ثٙبثطایٗ ثب تٛخ ٝثٞ ٝعی ٝٙتٕبْ قسٚ ٜاحسٞبی ؾبذتٕب٘ی ثهٛضت آپبضتٕب٘ی وٛٔ ٝضز
تٛخ ٝایٗ َطح ٔی ثبقس نطف ٝالتهبزی ُّٛٔ ٚثیت ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛؿىٗ زض ای ٍٝ٘ٛٙقٟطٞب تٛخی ٝپصیط
ٕ٘ی ثبقس.
 عدم تَجِ بِ شرایط فرٌّگی ،اقلیوی ،اجتوبعى ٍ اقتصبدى :اٍِٛى ؾبذت ٔؿىٗ ٟٔط تٛخ ٝظْ ثٝ
قطایٍ الّیٕى ،فطٍٙٞى ،اختٕبٖى  ٚالتهبزى (زضآٔس ذب٘ٛاض) ٘ساضز ،ثٙبثطایٗ ًٔٗالت پیچیس ٜای ضا
ثطای اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ ایٔ ٍٝ٘ٛٙؿىٗ پسیس ذٛاٞس آٚضز و ٝثًٗبً پؽ اظ ؾبذت غیط لبثُ خجطاٖ ٔی
ثبقس.
ً بکبرایی تعبًٍیْبی هسکي برای اجرای پرٍشُ هسکي هْر :ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس ثبتٛخ ٝث ٝؾُح ویفی
ؾبذت ٔؿىٗ زض وكٛض؛ ویفیت ؾبذت زض ایٔ ٍٝ٘ٛٙدٕٞ ٖٝٛب تحت تبثیط ٔسیطیت قطوت ٞبی
تٗب٘ٚی  ٚفكبض ٔحسٚزیت ظٔب٘ی زض اخطا تٙعَ یبثس.
 یکٌَاختی الگَی هسکي هْر ٍ عدم تَجِ بِ شرایط هتفبٍت هتقبضیبى هسکي هْر :ثب تٛخ ٝث ٝا٘ساظٜ
ٚاحسٞبى ٔؿى٘ٛى ،یىٛٙاذتى اٍِٞٛبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض َطاحى فًبٞبی ٔؿى٘ٛی ثٓ٘ ٝط ٔى ضؾس
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ذالء ٞبى حبوٓ ثط اٍِٛی ٔؿىٗ ٔعثٛض ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٍ٘یطز .تأٔیٗ فًبٞبى ٖٕٔٛى  ٚذسٔبتى زض
ایٗ ٔدٕٞ ٖٝٛب زض تٗسیُ ایٗ ذالء اظ ایٗ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛيطٚضی ٔى ثبقس.
 شتببسدگی ٍدر ًتیجِ ضعف ًظبرت ٍ کٌترل کیفی :ثب تٛخ ٝث ٝثط٘بٔ ٝضیعی وٛتبٔ ٜست اخطای َطح
ٔؿىٗ ٟٔط ٔ ٚحسٚزیت ظٔب٘ی زِٚت ثٓ٘ ٝط ٔی ضؾس أط ٘ٓبضتی  ٚوٙتطَ ثط ویفیت َطح ٞب و ٝتٛؾٍ
تكىیالت زِٚتی ا٘دبْ ٔی قٛز ضا تحت فكبض  ٚقسیساً ٔتبثط ؾبذت ٝاؾتًٔ .بفبً ایٙى ٝقطوت ٞبی
تٗب٘ٚی فبلس تدطث ٝزض تٟیَ ٝطح  ٚأٛض ٖٕطا٘ی ٔی ثبقٙس.
 عدم تٌبسب تسْیالت هسکي بب ّسیٌِ ّبی سبخت ٍ ًبتَاًی اقشبر کن درآهد در ببزپرداخت
تسْیالتٙٔ :بثٕ ٔبِى الكبض وٓ زضآٔس ثب تٛخ ٝث ٝتٗطیف ذٍ فمط ٚثط٘بٔٔ ٝبِى اخطاى پطٚغ ٜچٞ ٖٛعیٝٙ
ٞبى آٔبز ٜؾبظى ،ثبظپطزاذت الؿبٌ ٚاْ ،پطزاذت ٞبى حیٗ اخطا پطٚغ٘ ٚ ٜطخ تٛضْ ؾبِیب٘ ٝتٙبؾت
٘ساضز.
 هشکالت هبلی ٍ حقَقیٔ :ؿبئُ حمٛلى يٕٗ اخطاى پطٚغ ٜثطاى قطوب فطٚـ ،ثٛضؼ ثبظى  ٚغیطٜ
ثطضؾی ،ؾبٔب٘سٞی  ٚتسٚیٗ ٘كس ٜاؾت (ؾبظٔبٖ ٘ٓبْ ٟٔٙسؾی_ ؾبذتٕبٖ فبضؼ)32_ 31 : 1388 ،

 .4بررسی هسکي هْر در اًطببق بب اصَل شْرسبزی ًَیي:
قٟطؾبظی ٘ٛیٗ (قٟطؾبظی پبیساض ا٘ؿبٖ ٌطا) ثٖٛ٘ ٝی ،ث ٝز٘جبَ ٞسایت ٘ؿُ پؿت ٔسضٖ ثط٘بٔ ٝضثعاٖ َٚطاحبٖ
قٟطی ضا ثط ٖٟس ٜزاضز  ٚث ٝز٘جبَ ثب ثطزٖ ویفیت  ٚاؾتب٘ساضز ظ٘سٌی زض قٟطٞبؾت  ٚث ٝز٘جبَ ٚیطا٘ی ٘بقی اظ
پطاوٙس ٜضٚیی قٟطی ٘ ٚبپبیساضی قٟطٞب ُٔطح ٌطزیس (حبخی پٛض  ٚزیٍطاٖ.)83 :1391 ،
تفىط أطٚظی زض تٛؾٗ ٝقٟطی ایٗ اؾت و ٝقٟطٞب ثبیس ثٞ ٝط ا٘ساظ ٜأىبٖ زاضز ثب ٔحیٍ ظیؿت َجیٗی ؾبظٌبض
ثبقٙس  ٚزض حفّ تٗبزَ چطذَ ٝجیٗی حیبت ُٖٕ وٙٙس .ثٖ ٝجبضتی قٟط ثبیس ث ٝؾٛی پبیساضی ٌبْ ثطزاض٘س  ٚثٝ
تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی تٛخ ٝوٙٙس .ضٖبیت ٔالحٓبت ظیؿت ٔحیُی ٌبْ ا َٚزض تفىط فطآیٙس تٛؾٗ ٝپبیساض
ٔحؿٛة ٔی قٛز .زض قٟط پبیساض تٛخٕٖ ٝستب ُٔٗٛف ث ٝاؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ ٞبیی اؾت و ٝتحت پٛقف تٛؾٗٝ
قٟطی زضآٔس ٜا٘س.
ضقس پطاوٙس ٜقٟطی ،ثب اٍِٛی پبیساضی قٟطٞب ؾبظٌبض ٘جٛز ٜثّى ٝحیبت آٟ٘ب ضا ثب ٔربَطات خسی ضٚثط ٚؾبذتٝ
اؾت ٕ٘ ٚی تٛا٘س ثب تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ؾبظٌبضی زاقت ٝثبقس ظیطا ایٗ ٘ ٔٛتٛؾٗ ٝثی ضٚیٔ ٝؿبفت ظیبز ٔیبٖ
ٔحُ وبض ،ؾى٘ٛتٔ ،طاوع تدبضی ٔ ٚطاوع تفطیحی ضا پسیس ٔی آٚضز  ٚزض ٘تیدٔ ٝطزْ ٘بچبض٘س ثطای َی ٔؿبفت
ٞبی َ٘ ٛی اظ ذٛزضٞٚبی قرهی ثٟطٌ ٜیط٘س  ٚایٗ ذٛز ثبٖث ًٔٗالت ٔحیُی ،فیعیىی ،ضٚا٘ی ثؿیبضی ثط
قٟط ٔی ٌطزز .زض ٕٞیٗ ضاؾتب ٖ٘ٛی اظ اٍِٛی ضقس قٟطی و ٝخسیسا ٔٛضز ثحث لطاض ٔی ٌیطز ضقس فكطزٜ
قٟطی اؾت و ٝثب ان َٛزٍٞب٘ ٝذٛز ؾٗی زاضز ث ٝپبیساضی زض قٟطٞب ٔٙدط ٌطزز .ثَٛ ٝض وّی ٔٛيٖٛبت
قٟطی زض ٖهط خسیس تىی ٝثط ٘ٛقٟطٌطایی  ٚاٍِٛی ضقس قٟطی فكطز ٜزاضز ٔ ٚی وٛقس ثب ث ٝوبضٌیطی ایٗ ٘ٔٛ
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تٛؾٗ ٝاظ ٞسض ضفتٗ ٔٙبثٕ َجیٗی ٔ ٚحیُی غیط لبثُ تدسیس خٌّٛیطی ث ُٕٖ ٝآٚضز  ٚث ٝزؾتطؾی ٞبی ثٟتط
قٟطی ،نطف ٝخٛیی زض ٔهطف ا٘طغی ،وبٞف آِٛزٌی ٞبی ظیؿت ٔحیُی  ٚثبظیبفت ظثبِ ٚ ٝفبيالة زؾت
یبثس (ایعزفط.)55 :1391 ،
ث ٝز٘جبَ تدطث ٝز 1360 ٝٞو ٝثب ؾیبؾت ٚاٌصاضی ظٔیٗ ثطای ؾبذت ٔؿىٗ ٔٙدط ث ٝتٛؾٗ ٝقسیس اضايی حبقیٝ
قٟطٞب قس ،اظ یه ؾ ٛزض اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ظٔیٗ ،تدسیس ٘ٓط ث ُٕٖ ٝآٔسٕٞ .چٙیٗ تٛؾٗ ٝزض حبقی ٝقٟطٞب ثٝ
ٔفٚ ْٟٛؾٗت ٌطفتٗ ٔحسٚز ٜقٟطی  ٚافعایف ٔیعاٖ آٔس  ٚقس ثٔ ٝطوع قٟطی ٔی ثبقس .ایٗ أط ذهٛنب ثب
تٛخ ٝث ٝفمساٖ ذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ زض تٛؾٗٞ ٝبی خسیس تكسیس قس ٚ ٜذٛز یىی اظ ٖٛأُ ٔ ٟٓظیؿت ٔحیُی
زض اثط افعایف ٔهطف ؾٛذتٟبی فؿیّی  ٚآِٛزٌی ٛٞا  ٚغیطٔ ٜیجبقس و ٝزض تًبز ثب تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی اؾت.
اظ یه ؾٖ ٛسْ تٛخ ٝث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ْ ٚطفیتٟبی ظیؿت ٔحیُی آٖ ،اظ خّٕٛٔ ٝاضزی اؾت و ٝتحمك
ُّٔٛة ٔؿىٗ ٟٔط ضا ثب ٔكىُ ٔٛاخ ٝذٛاٞس وطز .اظ ؾٛی زیٍط تٛؾٗ ٝزض ٖٚظا زض ؾیبؾتٟبی تٛؾٗ ٝقٟط،
ٔٛيٖٛی چٙس ٚخٟی زض اثٗبز اختٕبٖی ،فطٍٙٞی ،التهبزی  ٚظیؿت ٔحیُی اؾت و ٝث ٝخبی ٌؿتطـ افمی
قٟطٌ ،ؿتطـ ٖٕٛزی ضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زازٔ ٜی زٞس .تٛؾٗ ٝزض ٖٚظا ثٖٛٙ ٝاٖ آ٘تی تع حٞ ٝٔٛبی ٌؿتطز ٜوٝ
ؾبذت ٔؿىٗ ٟٔط زض ظٔیٞ ٝٙبی ح ٝٔٛای ضا ث ٝچٙیٗ تٛؾٗ ٝای ٔٙدط ٔی قٛز ،ثؿیبض ضاٍٞكب ذٛاٞس ثٛز.
ؾبذتبض خٛإٔ ٔؿىٗ ٟٔط ثِ ٝحبِ اختٕبٖی غیط  ٚ ٍٕٗٞثب ٛٞیت پبییٗ اختٕبٖی ٔی ثبقٙس  ٚایٗ خسایی
اختٕبٖی ٔٙدط ث ٝخسایی اظ ٔىبٟ٘بیی ٔی قٛز و٘ ٝؿجت ث ٝاٟ٘ب ٛٞیت پیسا ٔی وطز ٜا٘س  ٟٓٔ ٚتطیٗ ٖٙهطی وٝ
اًٖبی ایٗ خٛإٔ ضا زضوٙبض  ٓٞلطاض ٔی زٞس ٚ ،خ ٝتكبث ٝزض ؾُح زضآٔسی آٖ ٞبؾت .ثسیٗ تطتیت زض چٙیٗ
خٛأٗی پبییٗ ثٛزٖ اٖتٕبز ،ظٔبٖ ثط ثٛزٖ ٔ ٚكىالت زض ایدبز قجىٞ ٝبی ٔٙؿدٓ ،ث ٝوبٞف ؾطٔبی ٝاختٕبٖی
ٔٙدط ذٛاٞس قس(ٖجبؼ ظازٌبٖ .)47 :1388 ،ثٙبثطایٗ ث ٝزِیُ ؾُح ٔكبضوت  ٚؾطٔبی ٝاختٕبٖی پبییٗٔ ،سیطیت
 ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔكبضوتی زض ایٗ خٛإٔ ثب ٔكىُ ضٚثط ٚذٛاٞس قس.
 .5ارائِ پیشٌْبدات:
ثرف آٖٓ ضقس آیٙس ٜخٕٗیت ٘ ٚیبظ ثٔ ٝؿىٗ زض ُٔٙم ٝیب قٟط ضا ٔی تٛاٖ اظ َطیك پط وطزٖ ثبفت ٔٛخٛز
قٟط ،افعایف ٔتٗبزَ تطاو ٓٛ٘ ،ؾبظی  ٚثبظؾبظی ٔٙبَك ٔتطٚن  ٚفطؾٛز ٚ ٜاحیب  ٚتغییط وبضثطی ثٙبٞبی لسیٕی
ٔٛخٛز ثطآٚضز ٜؾبذت .اٞساف قٟط پبیساض ثب السأبتی و ٝثبیس زض خٟت ثبظؾبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفت ٞبی وٚ ٟٗ
ٔٙبَك ٔطوعی قٟط نٛضت ٌیطز وبٔال ٕٞب ًٙٞاؾت (ایعزفط.)55 :1391 ،
زِٚت ٔی تٛا٘س ث ٝخبی ؾبذت ٔؿىٗ زض ذب ضج اظ قٟط ،زض ثبفتٟبی فطؾٛزٞ ٜبی قٟط ث ٝؾبذت ٔؿىٗ ثپطزاظز
وٖ ٝال ٜٚثط ؾبٔب٘سٞی ایٗ ٔىبٟ٘ب ،زض ٞعیٞ ٝٙبی ایدبز ظیطؾبذتٟب نطف ٝخٛیی وٙس .لیٕت ظٔیٗ زض ظٔیٟٙبی
فطؾٛز ٜاضظا٘تط اظ لیٕت ظٔیٗ ٞبی اَطاف قٟط اؾت  ٚزض نٛضت اؾتفبز ٜاظ ظٔیٟٙبی ٔٛخٛز زض ثبفتٟبی فطؾٛزٜ
يطٚضتی ٘ساضز و ٝزِٚت زض ذبضج اظ قٟط  ٚزض ظٔیٟٙبی ثىط ،قٟطؾبظی وٙس  ٚزٚثبض ٜظیطؾبظی ظْ  ٚایدبز
تبؾیؿبت زض آ٘دب ضا پی ٌیطی وٙس.
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ثٟتط اؾت ثبفت فطؾٛز ٜزض قٟطٞب ضا ث ٝاضايی شذیط ٜتجسیُ وطز  ٚؾپؽ قط ٔٚث ٝث ٝؾبذت  ٚؾبظ زض آٟ٘ب وطز،
چطا و ٝایٗ وبض ث٘ ٝفٕ قٟط  ٚالتهبز قٟطی اؾت أب زض حبِی و ٝأطٚظ ٜثبفتٟبی فطؾٛز ٜزض ٔطوع قٟطٞب تجسیُ
ث ٝآقغبَ زا٘ی قس ٜاؾت  ٚایدبز تبؾیؿبت زض ذبضج اظ قٟطٞب تٟٙب ثبٖث ثعضي تط قسٖ قٟطٞب ٔی قٛز ٚ
يٕٗ ایٙى ٝثبظؾبظی ٛ٘ ٚؾبظی ثبفتٟبی فطؾٛز ٜاظ ٘ٓط ٔمب ْٚؾبظی  ٚظیؿت ٔحیُی ثؿیبض إٞیت زاضز.
(چٕطاٖ)71_ 69 :1388 ،

ً .6تیجِ گیری
قٟطؾبظی ٘ٛیٗ (قٟطؾبظی پبیساض ا٘ؿبٖ ٌطا) ثٖٛٙ ٝاٖ پبضازایٕی خسیسٔ ،تٛخٖٛ ٝأُ ٘بپبیساضی قٟطٞبؾت ،وهٝ
ٖٕستب اظ ٘تبیح ٔٙفی ٔسض٘یؿٕی ٔی ثبقس  .قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ٘یهطٚی ٞهسایت ٌهطی ثهطای تٛؾهٗ ٝقهٟطی زض تٕهبْ
ٔمیبؼ ٞب  ٚآٔیع ٜای اظ ؾجه ٞبی ٕٔٗبضی ،ضقس ٛٞقٕٙس ،قٟطؾبظی پبیساض اؾت  ٚاظ تى ٝتى ٝقسٖ فیعیىهی ٚ
وبِجسی  ٚا٘فىبن ّٖٕىطزی اختٙبة ٔی ٕ٘بیسٛ٘ .قٟطٌطایی ثطای ایدبز خٛإٔ پبیساضَ ،طاحی قهٟطی ثهب ویفیهت
(تبویس ثط ظیجبیی ،آؾبیف ا٘ؿبٖ  ٚذّك حؽ ٔىبٖ) ،تمٛیت قٟطؾبظی پبیساض  ٚا٘ؿبٖ ٌطا ،حُٕ ٘ ٚمُ ٛٞقٕٙس،
تٕطوع ثط فكطزٌی قٟطی  ،تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی  ،ضقس ٛٞقهٕٙس قهٟطیٔ ،ربِفهت ثهب پطاوٙهس ٜضٚیهی ،اذهتالٌ
وبضثطی ٞب ،ایدبز قٟطی ثب ٛٞیت ثٕٞ ٝطا ٜؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثب  ٚقهٟطی پیهبزٔ ٜحهٛض تبویهس زاضز .تٛؾهٗ ٝزض
حبقی ٝقٟطٞب ثٔ ٝفٚ ْٟٛؾٗت ٌطفتٗ ٔحسٚز ٜقٟطی  ٚافعایف ٔیعاٖ آٔس  ٚقس ثٔ ٝطوع قٟطی ٔهی ثبقهس .ایهٗ
أط ذهٛنب ثب تٛخ ٝث ٝفمساٖ ذسٔبت ٔٛضز ٘یبظ زض تٛؾٗٞ ٝبی خسیس تكسیس قس ٚ ٜذٛز یىهی اظ ٖٛأهُ ٟٔهٓ
ظیؿت ٔحیُی زض اثط افعایف ٔهطف ؾٛذتٟبی فؿیّی  ٚآِٛزٌی ٛٞا  ٚغیطٔ ٜیجبقس و ٝزض تًبز ثب تٛؾٗ ٝپبیساض
قٟطی اؾت.
َطح ٔؿىٗ ٟٔط ثٖٛٙ ٝاٖ ٔحٛضی تطیٗ ؾیبؾت زِٚت ثطای تبٔیٗ ٔؿىٗ الكبض وٓ زضآٔس ٞب زض ثط٘بٔ ٝچٟبضْ
تٛؾٗ ٝزض ظٔیٔ ٝٙؿىٗ ُٔطح ٌطزیس  ٚث٘ ٝمُُٖ ٝفی زض ثط٘بٔٞ ٝبی تبٔیٗ ٔؿىٗ  ٚثط٘بٔٞ ٝبی التهبزی زِٚت
ث ٝقٕبض ٔی ضٚز .ؾیبؾت ٔؿىٗ ٟٔط ثٛٓٙٔ ٝض تبٔیٗ ٔؿىٗ  ٚزض ضاؾتبی حه َٛثٖ ٝساِت اختٕبٖی ٚ
تٛإ٘ٙسؾبظی ٌطٞ ٜٚبی وٓ زضآٔس ،تمٛیت ٘مف حبوٕیتی زِٚت زض أط تبٔیٗ ٔؿىٗ ثب ضٚیىطز تمٛیت تٗب٘ٚی
ٞبی ٔؿىٗ  ٚذیطیٗ ٔؿىٗ ؾبظ ٔی ثبقس.
ٔؿىٗ ٟٔط اظ یه ؾ ٛث ٝزِیُ ٖسْ تٛخ ٝث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی ْ ٚطفیتٟبی ظیؿت ٔحیُی آٖ ،تحمك ُّٔٛة
َطح ضا ثب ٔكىُ ٔٛاخ ٝذٛاٞس وطز .اظ ؾٛی زیٍط ثب ان َٛقٟطؾبظی ٘ٛیٗ ٔب٘ٙس قٟطؾبظی فكطز ،ٜضقس
ٛٞقٕٙس قٟطی  ٚقٟطی ثب ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ثب زض تًبز اؾت ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝؾبذتبض خٛإٔ ٔؿىٗ ٟٔط ثٝ
ِحبِ اختٕبٖی غیط  ٚ ٍٕٗٞثب ٛٞیت پبییٗ اختٕبٖی  ٚثٖٛ٘ ٝی زاضای خسایی اختٕبٖی ٔی ثبقٙس .ثسیٗ تطتیت
زض چٙیٗ خٛأٗی پبییٗ ثٛزٖ اٖتٕبز ،ظٔبٖ ثط ثٛزٖ ٔ ٚكىالت زض ایدبز قجىٞ ٝبی ٔٙؿدٓ ،ث ٝوبٞف ؾطٔبیٝ
اختٕبٖی ٔٙدط ذٛاٞس قس.
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ثٖٛٙ ٝاٖ ضا ٜحُ ،زِٚت ٔی تٛا٘س ث ٝخبی ؾبذت ٔؿىٗ زض ذبضج اظ قٟط ،و ٝثب تٛؾٗ ٝپبیساض قٟطی  ٚضقس
فكطزٛٞ ٚ ٜقٕٙس قٟطی زض ٘مُ ٝتمبثُ اؾت ،زض ثبفتٟبی فطؾٛز ٜقٟط ث ٝؾبذت ٔؿىٗ ثپطزاظز وٖ ٝال ٜٚثط
ؾبٔب٘سٞی ایٗ ٔىبٟ٘ب ،زض ٞعیٞ ٝٙب ی ایدبز ظیطؾبذتٟب نطف ٝخٛیی وٙس  ٚاظ پطاوٙس ٜضٚیی  ٚایدبز ٔىبٟ٘بیی ثی
ٛٞیت  ٚثی ضٚح خٌّٛیطی ث ُٕٖ ٝآٚضز.
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ثٟكتی ،ث ٝضإٙٞبیی زوتط تٛوّی ٘یب.
 احٕسی ، )1387( ٚ ،ثطضؾی ٘مف  ٚخبیٍب ٜزِٚت زض تبٔیٗ ٔؿىٗٔ ،حمك ازاض ٜثطضؾیٟب  ٚؾیبؾتٟبی
التهبزی ثب٘ه ٔطوعی ج.ا.ایطاٖ ،ض٘ٚس.
 آذ٘ٛسی٘ ،)1390( ٔ ،كؿت ترههی اضظاٖؾبظی  ٚؾطیٕؾبظی زض ٔؿىٗ ٟٔط  ٚتجٗبت آٖٕٞ ،بیف
ٞبی آفتبةٔ ،طوع تحمیمبت اؾتطاتػیه .www.aftabnews.ir
 آض٘ت ،ض  ٚزیٍطاٖ (ٙٔ ،) 2000كٛض ٘ٛقٟطٌطایی ،تطخٕ ٝثهیطی ٔػزٞی ،ضيب  ٚزا٘فّٖ ،یطيب
( ،)1378تٟطاٖ ،قطوت پطزاظـ  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی.
 ثحطیٙی ،ح ( ،)1378خؿتدٛی ٔفبٞیٓ پبیساض زض وبٟ٘٘ٛبی ظیؿتی و ،ٟٗزا٘كٍب ٜتجطیع
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 چٕطاٖ ،)1388( ْ ،ثبفت فطؾٛز ،ٜخبیٍبٔ ٜؿىٗ ٟٔط(ثبفت فطؾٛز ٜؾٕٙبٖ) ٔ ،بٙٞبٟٔٙٔ ٝسؾی ظیط
ؾبذتٟب ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض.6 ٜ
 حبخی پٛض ،خٕٖ ،بز وتبثچی ،ٔ ،حؿیٗ پٛض ،)1391( ْ ،قٟطؾبظی ٘ٛیٗ ،ضاٞی ث ٝقٛی ایدبز ٔحالت
پبیساضٚ ،یػ٘ ٜبٔٔ ٝطوع ُٔبِٗبت  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟط تٟطأٖ ،دّٓٙٔ ٝط ،قٕبض.18 ٜ
 ؾبظٔبٖ ٘ٓبْ ٟٔٙسؾی ؾبذتٕبٖ فبضؼ ( ،)1388ثطضؾی َطح ٔؿىٗ ٟٔط (٘مس) ،فهّٙبٔ ٝی ٌعاضـ
ؾبظٔبٖ ٘ٓبْ ٟٔٙسؾی ؾبذتٕبٖ اؾتبٖ فبضؼ ،ؾبَ ٞدس ،ٓٞقٕبض.61 ٜ
 قىٛیی ،ح ( ،) 1376خغطافیب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ،دّٔ ٝسضؼ ّٖ ْٛا٘ؿب٘ی ،زٚض ٜز ،ْٚقٕبض ٜچٟبضْ،
زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ.
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،طؾبظیٟ قٚ  ی ٕٔٗبضیٝٔبٙٞ ٔب،طیٟ ضیعاٖ قِٝٔیت ثط٘بٛ ٔؿئٚ  پبیساضٝٗؾٛ ت،)1379( ْ ، نطافی
.35 ٜقٕبض
.4ٜ قٕبض،طیٟ ٔسیطیت قٝٔبّٙ فه،ط پبیساض چیؿتٟ ق،(1379) ْ ، نطافی
.ْٚ زٜ قٕبض،ٓطٙٔ ّٝ ٔد،طٟٔ ٗ ٔؿىٚ طیٟ پبیساض قٝٗؾٛ ت،)1388( ْ ،ٖ ٖجبؼ ظازٌب
ی آتی) ثب تبویسٍِٛ اٚ ٖٛٙ او،ٝبی ایطاٖ(ٌصقتٞطٟبی پبیساض قٞ ّٝ ؾبذتبض ٔح،) 1388_89( ْ ،یِّٟ ٖجسا
.وّی ٘یبٛ زوتط تٚ  زوتط نطافی:ٕبٙٞ اؾبتیس ضا،كتیٟیس ثٟ قٜ زا٘كٍب، زوتطیٝٔ پبیبٖ ٘ب،ثط قیطاظ
َٛبی ایطا٘ی_ اؾالٔی ثب انٞطٟبی تبضیری قٟطؾبظی ثبفتَٟ قٛ تُجیك ان،) 1390(  ا،طٟٔ یِٟ ٖجسا
،ٖطاٟ تٜ زا٘كٍب،طیٟطؾبظی ٌطایف َطاحی قٟ قٝبؾی اضقس زض ضقتٙ وبضق،طی ٔٗبنطَٟطاحی ق
.یٙ ؾیس حؿیٗ ثحطی:ٕبٙٞضا
ٗ ثیٝٔبٙٞ ٔب، ای ثط ٔجب٘ی ٔكتطنٝٔ ٔمس،ٗیٛ٘ طؾبظیٟ ق،طیٟ پبیساض قٝٗؾٛ ت،) 1385( ْ ،ازٔطٖكیٛ ف
. .32 ٜ قٕبض،40 َ ؾب،ٖ ؾبذتٕبٚ ٜإِّّی ضا
http://anthropology.ir/node  ٔس٘یٝ قبیؿتٕٝ تطخ،ٗیٛ٘ طؾبظیٟ ق،َ ،طٙتسیٌٛ  ٔبضن
. ا٘تكبضات آشضذف،طؾبظیٟ ٔجب٘ی زض َطاحی ٕٔٗبضی قٚ َٛ ان،) 1384( ْ ،ٖیبٛؾٛٔ 
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